
، فقر،  ، أصام بأساء قلة مال وإعواض عظيم ، وخيرب أنه أصاب من قبلها وجل يسلى املؤمنني املهم أن اهللا عز

؟ وتأتيهم  ، ورمبا يقتلون كما كان بنو إسرائيل يقتلون األنبياء بغري احلق نعم ، يضربون، وجيرحون مضرة يف أبدام

اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن ال يسأل النصر إال من القادر ويستفاد من هذه  . املخاوف عظيمة وزلزلوا

حتى يقول  ((؛ لقوله:  ويستفاد من هذه: فضيلة اتباع الرسل . )) متى نصر اهللا ((:  ؛ لقوله عليه وهو اهللا

 ويستفاد . )) متى نصر اهللا ((يتفقون على هذه الكلمة اليت فيها استدعاء النصر  )) الرسول والذين آمنوا معه

ويستفاد منها: حكمة اهللا حيث  . )) أال إن نصر اهللا قريب ((وجل؛ لقوله:  من هذه اآلية: متام قدرة اهللا عز

ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن  . )) أال إن نصر اهللا قريب ((مينع النصر لفرتة معينة من الزمن مع أنه قريب 

 . ألن معىن اآلية: اصربوا حىت تدخل اجلنة أسباب دخول اجلنة نعم عزوجل من الصرب على البالء يف ذات اهللا

: اإلشارة إىل ما جاء يف احلديث الصحيح عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال:  ويستفاد من هذه اآلية الكرمية

: أنه ال ويستفاد من اآلية الكرمية ألن هذه مكاره ولكنها هي الطريق إىل اجلنة . ) حفت الجنة بالمكاره (

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل  ((وصول إىل الكمال إال بعد جترع كأس الصرب؛ وهو من قوله: 

 )) أن تدخلوا الجنة ((ويستفاد من اآلية الكرمية أيضا: إثبات اجلنة؛ من قوله:  . )) ... الذين خلوا من قبلكم

مث قال اهللا  . ؛ فاجلنة للمتقني والنار للكافرين اجلنة وإما النار وقد سبق أن مآل اخللق إىل دارين ال ثالث هلما: إما

 يسألونك ((نشوف  )) يسألونك ماذا ينفقون ((درس الليلة:  أهذا مبتد يسألونك ماذا ينفقون )) ((تعاىل: 

 ((؛ والضمري يف قوله:  ؛ الكاف مفعول به والواو فاعل ؛ ؛ ويسألون فعل اجلملة فعل وفاعل ومفعول به ))

؛ وذا  ما اسم استفهام )) ماذا ينفقون ((؛ وقوله:  ؟ على الصحابة رضي اهللا عنهم يعود على من )) يسألونك

؛ وذا اسم موصول خربه؛ أ ؛ وعلى هذا نقول: ما اسم استفهام مبتد ؛ ومجلة تنفقون صلة املوصول اسم موصول

؛ فإن ألغيت صار هناك  ؛ والتقدير: ماذا ينفقونه؛ هذا إذا مل تلغى ذا صلة املوصول والعائد حمذوفوينفقون 

؛ وهو نقول: ماذا اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعوال مقدما لقوله: ينفقون؛  إعراب آخر



، طيب املعىن ال خيتلف على  ؟ نعم ؛ واملفعول هو ما سبق عرفتم ؛ والفاعل هو الواو وينفقون فعل مضارع

هل ينفقون  ، هل ينفقون ثيابا ، ؟ هل ينفقون طعاما ؛ والسؤال سألوا ما الذي ينفقون ويش ينفقون عرابنياإل

 ؛ طيب عن املنفق عن جنسه أو عن قدره أو عن ؟ السؤال هنا عن املنفق ال عن املنفق عليه دراهم ماذا ينفقون

  قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ((رين مجيعا عن اجلنس والقدر قال اهللا تعاىل: ؟ الظاهر عن األم األمرين مجيعا

إن جعلت ما  )) فللوالدين ((؛ و  ما هذه موصولة وإن شئت فاجعلها شرطية )) ما أنفقتم(( ؛  هذا اجلواب

قد يبدوا لإلنسان يف  )) ما أنفقتم من خير فللوالدين ((؛  موصولة فهي اخلرب وإن جعلتها شرطية جواب الشرط

؛ يعين  ؛ عن ماذا ينفقون فيه ، ال عن ماذا ينفقون أول الوهلة أن اهللا سبحانه وتعاىل أجام عن ماذا ينفقون فيه

ألن حقيقة األمر أن الشأن كل الشأن أن يكون إنفاقك يف حمله؛  )) ما أنفقتم من خير فللوالدين ((أنه قال: 

؛ وبعض الناس ينفق يف شيء ال  ؛ وال ال؟ بعض الناس ينفق يف الشر اهتم أين تنفق؛  فأنت ال تم ماذا تنفق

))  فللوالدين واألقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ((؛ وبعض الناس ينفق يف اخلري  خري فيه وال شر

ماذا  ((أيش؟  ؛ ألن السؤال عن أقول قد يبدوا لإلنسان من أول وهلة أن اجلواب وقع على غري وفق السؤال

؛ فهل هذا يكون من باب أسلوب احلكيم املعروف يف البالغة  )) فللوالدين ((؛ وجاء اجلواب:  )) ينفقون

؛ ولكنك عند  حيث كان هذا اجلواب ذه الصيغة إشارة إىل أنه كان ينبغي أن تسأل على من تنفق هكذا يبدوا

؛ ألن اجلواب عن السؤال  ا مطابقا وزاد عنه أو زاد عليهالتأمل يتبني لك أن اهللا عزوجل أجاب عن السؤال جواب

؛ ومادام  ، اخلري هو الذي ينفق ؟ اخلري من خري؛ إذا فما الذي ينفق )) ما أنفقتم من خير ((يفهم من قوله: 

، وقد  ، وقد يكون اخلري يف الفرش ، وقد يكون اخلري يف الثياب الذي ينفق اخلري فقد يكون اخلري يف الطعام

، جائع سيموت إن مل تطعمه وعار ما  ؟ لو جئت إىل إنسان مضطر جائع يكون اخلري يف الدراهم خيتلف وال ال

؛ ولو  ، معروف ابدأ بالطعام أول خري من الثياب ؟ الطعام ؟ الثياب وال الطعام عليه ثياب أبدا فما اخلري هنا

إىل الثياب ألن اجلو بارد وليس عليه إال ثوب  جئت إلنسان مل يصل إىل حد الضرورة إىل األكل لكنه يف ضرورة



؛ إذا يكون اهللا عزوجل قد أجاب عن ماذا ينفقون  ؟ نعم ، بالثياب واضح ؟ الثياب رقيق فما هو اخلري حينئذ

قد تقول: إن  . )) فللوالدين ((وزاد على اجلواب بذكر املنفق عليه يف قوله:  )) ما أنفقتم من خير ((بقوله: 

السؤال إسهاب وتطويل؟ فنقول إنه إذا كانت الزيادة مما تدعوا احلاجة إليه ويقتضيه حال السائل  الزيادة على

؛ وهلذا ملا سئل الرسول عليه الصالة والسالم عن ماء البحر  فليست إسهابا وال تطويال بل هي من متام اجلواب

، ما سئل عن احلوت  ئل امليتةمع أنه ما س ) هو الطهور مائه الحل ميتته (؟ قال:  متوضأ به ويش قال

الوالدين األم واألب واجلدة   ألن راكب البحر حيتاج إىل ذلك . الطهور مائه الحل ميتته ) (والسمك ؛ قال: 

اجلد؛ ألن اجلدة واجلد وإن مل يكونا والدين مباشرة فهما والدين لوالديك مها السبب يف حصول والديك ووالداك 

األقربني مجع أقرب  )) واألقربين ((؛ فيشمل الوالدين األقربني واألبعدين؛ وقوله:  هم السبب يف حصولك أنت

؛  ؟ األقرب العم ؛ وعم وابن عم ؟ األخ ؛ فأخ وابن أخ من األقرب وهو من كان أدىن إىل من غريه إىل املنفق

لو اجتمع ابن أخ وعم يف ؛ وهلذا اتفق أهل العلم على أنه  ،  األقرب ابن األخ وابن أخ وعم األقرب ابن األخ

فاتفق العلماء على  ) فما بقي ألولى رجل ذكر (مسألة فرضية فيقدم ابن األخ لقول النيب عليه الصالة والسالم: 

؛ ألم أرحام لكن األقرب  ؟ اجلواب: نعم ؛ طيب والقرىب دون األقربني هل هلم حق أن ابن األخ أوىل من العم

 )) فللوالدين واألقربين ((. وقوله:  حق، والكل يؤجر اإلنسان باإلنفاق عليهأوىل من األبعد وإال فالكل له 

؛ ولكن اإلنفاق على األبناء جاءت السنة بتقييده يف العدل حيث قال النيب  ، يشمل األبناء ؟ نعم يشمل األبناء

، أو أن يعطي فال جيوز أن يعطي الذكر ومينع األنثى ) اتقوا اهللا واعدلوا بين أوالدكم (: صلى اهللا عليه وسلم

، ومن اليتيم قال أهل  اليتامى مجع يتيم )) اليتامى ((  ، أو أن يعطي واحدا ومينع اآلخر. األنثى ومينع الذكر

هو ، يعين الصغري الذي مات أبوه هذا  ؛ واملراد به من مات أبوه ومل يبلغ نفرادإنه مشتق من اليتم وهو اإلالعلم 

؛ وإمنا أوصى اهللا به يف كثري من اآليات جربا ملا حصل له من االنكسار مبوت الوالد وهلذا إذا بلغ استقل  اليتيم

؛ وهو املعجم الذي ليس عنده مال؛ ومسي  مجع مسكني )) والمساكين ((وقوله:  . بنفسه فلم يكن يتيما



؛ ألنه سبق لنا عدة  واملسكني هنا يدخل فيه الفقري؛  ؛ فلهذا يسمى مسكينا مسكينا ألن الفقر أسكنه وأذله

، وإذا اجتمعا صار  ، وإذا ذكر الفقري وحده دخل فيه املسكني مرات إذا ذكر املسكني وحده دخل فيه الفقري

، والفقري واملسكني  ؛ وجتده القرآن أن الفقري قد يأيت وحده واملسكني قد يأيت وحدة الفقري أشد حاجة فيجتمعان

؛  يشمل املساكني )) للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ((؛ ففي قوله تعاىل:  معانقد جيت

يا أيها الناس أنتم الفقراء  ((؛ ويف قوله:  يشمل املساكني )) فقراء يغنهم اهللا من فضله واإن يكن ((ويف قوله: 

: ؛ وهلذا قيدت وجل الغين فهو الفقري إىل اهللا عز، حىت  ، كل الناس حىت الغين ؟ كل الناس يشمل )) إلى اهللا

 (( . يدخل فيه الفقري وكذلك هنا )) فكفارته عشرة مساكين ((؛ ويف قوله تعاىل:  )) أنتم الفقراء إلى اهللا ((

من ابن السبيل؟ قال العلماء: هو املسافر الذي انقطع به السفر؛ ومسي ابنا للسبيل السبيل هو  )) وابن السبيل

؛ وهلذا يقال ابن املاء لطري املاء املالزم فيه طري  ، مسي ابنا له ألنه مالزم له وكل ما الزم شيئا فهو ابن له الطريق

السبيل ألنه غريب يف مكانه قد حيتاج وهو ال يعلم عن ؛ وإمنا خص اهللا ابن  ؟ ألنه مالزم له نعم يسمى ابن املاء

؛ ولكن هل تعطيه إذا سأل أو  حاجته وهلذا فابن السبيل إذا أراد أحد أن يتقرب إىل اهللا باإلنفاق فإنه يعطيه

؟ نقول هذا على وجهني: أحدمها أن تعلم أنه ال حيتاج كما لو كان غنيا تعرف أنه غين ومر  تعطيه وإن مل يسأل

تعرف أنه معوض  ه البلد عابرا فهذا ال حاجة إىل أن تعطيه حىت لو أعطيته لرأى أن يف ذلك نقيصة له؛ وآخرذ

؛ وثالث: تشك يف أمره فهذا إن أعطيته بعد سؤاله تقول ـ هل أنت حمتاج  حىت تعطيه وال شيء زوعليه أثر اإلعوا

وما تفعلوا من خير فإن  ((قال:   فأنت على خري.ج ـ فإنه خري وإال فال حرج عليك وإن أعطيته ظنا منه أنه حمتا 

ما تفعلوا  ((هذه اجلملة األخرية شاملة لكل خري هم سألوا ماذا ينفقون من أجل اخلري فعمم اهللا  )) اهللا به عليم

؛ ومجلة ((فإن اهللا به عليم))  ؛ وهلذا حذفت منه النون فعل الشرط))  تفعلوا (( ؛ و فما هذه شرطية )) من خير

؛ ألنه سبق لنا  بيان ما )) وما تفعلوا من خير ((؟  من بيانية بيان ملاذا )) من خير ((جواب الشرط؛ وقوله: 

بيان ملا؛  )) من خير )) (( فما تفعلوا من خير ((عدة مرات أن املوصول مبهم وكذلك أمساء الشرط مبهمة 



؛ إذا  ؟ استقام الكالم ؛ استقام الكالم وال ال وهلذا لو أنك حذفت ما وقلت: أي خري تفعلوا فإن اهللا به عليم

ما قال: وما تنفقوا من خري ليعم اإلنفاق  )) وما تفعلوا من خير ((بيان ملا؛ وقوله:  )) من خير ((فقوله: 

 )) فإن اهللا به عليم ((. وقوله:  علوا من خري فإن اهللا به عليموالعمل البدين والقول وكل شيء، كل شيء إن تف

ما فائدة اجلواب هنا مع الشرط إذا  . ، سرا كان أم علما أي ذا اخلري الذي تفعله قليال أو كثريا فإن اهللا يعلمه

مل به؟ الفائدة هو أن ما الفائدة من كون اهللا خيربنا بأنه عا )) وما تفعلوا من خير فإن اهللا به عليم ((قال قائل 

؛  ؛ فإذا فعلنا خريا فإن اهللا يعلمه وسوف أيش؟ جيازينا عليه نعلم أنه البد أن جيازينا عليه؛ ألن اهللا عدل ال يظلم

؛ نقول بل لنا فائدة وهو أنه إذا علمنا  ال تقل إن هذا اجلواب مل يطابق الشرط إذ ال فائدة لنا من كون اهللا يعلمه

اهللا تعاىل عدل ال يضيعه بل البد أن جيازينا عليه؛ وفيه أيضا فائدة كما سيأيت إن شاء اهللا يف  أن اهللا يعلمه فإن

اجلار  )) فإن اهللا به عليم ((قال:  ))كتب عليكم القتال  ((مث قال اهللا تعاىل:   الفوائد وهي اإلغراء واحلث.

أي  )) كتب )) (( القتال وهو كره لكم كتب عليكم ((  ، نعم ؟ بعليم متعلق مباذا))  به ((وارور يف: 

إن  ((وقوله تعاىل:  )) كتب عليكم الصيام ((؛ ومنه قوله تعاىل:  ؛ والكتب يف األصل مبعىن الفرض فرض

،  وجل ينقسم إىل قسمني: كتاب شرعي والكتب كتب اهللا عز )) الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

؛ والكتاب الشرعي قد يفعله املكتوب عليه وقد  أن يقع وال ميكن أن يتخلفالبد ؛ الكتاب الكوين  وكتاب كوين

قد يقاتلون  )) ((كتب عليكم القتالقد يصوم الناس وقد ال يصومون؛  )) كتب عليكم الصيام (( ال يفعله؛ فـ

رية هذه البد أن هذا الكتابة الكونية القد))  ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ((؟ وقد ال يقاتلون؛ لكن  نعم

،  كتابة أيش؟ كونية البد أن تكون؛ فالكتابة إذا نوعان: كتابة كونية  )) ((كتب اهللا ألغلبن أنا ورسليتكون؛ 

؛ والفرق بينهما: أن الكتابة الكونية البد من وقوع املكتوب فيها خبالف الكتاب الشرعية. الفرق  وكتابة شرعية

؛ ال  وأما الكتابة الشرعية فال تكون إال فيما حيبه اهللا مبا حيبه اهللا وما ال حيبه نعمق الثاين: أن الكتابة الكونية تتعل

 )) كتب عليكم القتال ((وقوله:  . ميكن أن يفرض اهللا على عباده ما ال حيبه بل كل ما فرضه فهو حمبوب إليه



، الب أا ال تأيت إال بني اثنني؛ وهذه الصيغة الغ ؛ والقتال مصدر قاتل أي قتال هو؟ قتال أعداء اهللا الكفار

يعود على القتال وليس يعود  )) وهو ((الضمري يف قوله:  )) وهو كره لكم ((؛ وقوله:  قاتل وشارك وما أشبهه

؛ وفرق  ؛ لكنهم يكرهون القتال حبسب الطبيعة البشرية على الكتابة فإن املسلمني ال يكرهون ما فرض اهللا عليهم

؛ فإن  ، فكراهة القتال أمر طبيعي ما فرض اهللا من القتال وبني أن نقول إننا نكره القتال بني أن نقول إننا نكره

؛ لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار  اإلنسان يكره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله أو يصبح مقتوال

، وباعتبار أن   علينا يكون حمبوب إلينا؛ فباعتبار أن اهللا فرضه  حمبوبا إلينا من وجه ومكروها لنا من وجه آخر

؛ ومن أجل أن النفس تنفر منه وتكرهه وهو ثقيل عليها صار فيه هذا  النفس تنفر منه وتكرهه يكون مكروها إلينا

وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل  ((، صار الشهداء عند رم هلم أجرهم ونورهم  األجر العظيم

يرزقون فرحين بما آتاهم اهللا من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن ال أحياء عند ربهم 

؛ إذا  انتبه )) خوف عليهم وال هم يحزنون يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأن اهللا ال يضيع أجر المؤمنين

حيب هذا القتال من حيث إن ؛ ألن اإلنسان  ؟ ال ، هل كراهة القتال تنايف صدق العبادة هل ينايف كراهة القتال

يأتون إىل رسول اهللا عليه الصالة والسالم يصرون أن يقاتل  ؛ وهلذا كان الصحابة رضي اهللا عنهم اهللا فرضه عليه

فريدهم أحيانا لصغرهم فيأسفون حىت إنه رد يف أحد بعض الصحابة الصغار قال يا رسول اهللا كيف تردين وأنت 

، فصارعه فصرعه فإذن له كل هذا  ، قال أبغى مصارعة خله يصارعين ن أصارعهوأنا اآلن أستطيع أ أذنت لفالن

أيضا عمرو ابن اجلموح رضي اهللا عنه كان أعرج فجاء يعين لزم بالقتال وكان أوالده  ؛ كذلك من حمبتهم للقتال

ه فقال له النيب عليه يقولون له ال خترج إن اهللا قد عذرك فجاء هو وإياهم إىل الرسول عليه الصالة والسالم وأخربو 

ـ اهللا اكرب ـ ملا رآه  )يا رسول اهللا إني أريد أو إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة ( الصالة والسالم فقال 

النيب عليه الصالة والسالم متعلقا بالقتال أذن له وقال ألوالده قوال يعين أنه إذا كان حيب أن خيرج فال متنعوه؛ 

؛ وكم من أشياء  فاحلاصل أن الصحابة رضي اهللا عنهم ما كرهوا القتال بعد أن فرضه اهللا بل أحبوه ألن اهللا فرضه



؛ اآلن احلج فيه مشقة من حيث كونه مشقة  اهللا تعاىل أمر به فيحبها ألن اهللا أمر ا يكرهها اإلنسان لو ال أن

 ((؛ بذل املال بالزكاة مثال اإلنسان جمبور على حب املال  قد يكرهه اإلنسان لكن إذا علم أن فيه رضى اهللا أحبه

و وجه االمتحان للعبادات اليت لكن إذا علم أن يف ذلك رضى اهللا هان عليه وهذا ه))  وتحبون المال حبا جما

، واملصدر  مصدر مبعىن اسم املفعول أي مكروه لكم )) كره (())  وهو كره لكم ((يكلف ا العبد؛ وقوله: 

يعين محل مبعىن حممول  )) وإن كن أوالة حمل فأنفقوا عليهن ((مبعىن اسم املفعول يأيت كثريا مثل قوله تعاىل: 

أي مردود؛  ) من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد (عليه الصالة والسالم:  ؛ وقول الرسول الذي يف البطن

؟ حمل النصب على  اجلملة حملها من اإلعراب )) وهو كره لكم ((واجلملة هذه  مبعىن مكروه )) كره ((هنا 

وهي خير وعسى أن تكرهوا شيئا  ((  وجل: ، واحلال أن القتال كره لكم؛ ولكن شف التسلية من اهللا عز احلال

؟  عسى هذه هنا مبعىن الرجاء، أو مبعىن اإلشفاق، أو مبعىن التوقع، أو مبعىن التعليل يعين أربعة معاين نعم )) لكم

 ؟ هذه للتعليل واضح أو للرتجي ، تصله التعليل؟ لو قلت مثال: كل هذا الدواء عسى أن تربأ هذه ؟ تعليل تعليل

واهللا أعلم أقرب شيء أا لتتوقع أو أا للرتجية ما هو للرتجي اهللا الظاهر  )) وعسى أن تكرهوا ((؛ لكن هنا 

عزوجل ما يرتجى كل شيء عنده هني لكن للرتجية مبعىن أنه يريد من املخاطب نعم؟ أيش؟ أن يرجوا ذلك، أن 

 )) وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ((يرجوا هذا؛ يعين معناه افعلوا ما هو كره لكم عسى أن يكون خريا 

؛ أحيانا يفعل اإلنسان شيئا من  ؟ واقع حىت يف األمور غري التعبدية ؛ وهذا الذي ذكر اهللا عزوجل هنا واقع وال ال

، أو ليت هذا مل حيصل   فإذا العاقبة تكون محيدة وحينئذ يكون كره شيئا  األمور العادية ويقول: ليتين مل أفعل

قل هل تربصون بنا  ((ألن املقاتل كما قال اهللا عزوجل آمرا نبيه:  وهو خري له. القتال كره لنا لكن عاقبته خري

؛ وإما الشهادة  ؟ إما النصر والظفر ما مها )) إحدى الحسنيين ((أنه البد من احلسىن  )) إال إحدى الحسنيين

أن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى  ((، إذا فاملقاتل يف سبيل اهللا على خري  ؟ بلى أليس كذلك

وهذا أيضا كثريا ما يقع حيب اإلنسان شيئا ويلح فيه مث تكون العاقبة سيئة نعم؟ ؛  )) تحبوا شيئا وهو شر لكم



؛ ويصرب نفسه يف كل ما يناله مما يكرهه كل  واإلنسان مبثل هذه اآلية الكرمية يسلي نفسه يف كل ما يفوته مما حيبه

؛ وكل شيء يفوته  )) ن تكرهوا شيئا وهو خير لكمعسى أ( (شيء ينالك وأنت تكرهه فإنك تصرب نفسك 

وهذا هو الواقع ولو أن اإلنسان تأمل ما ))  عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ((ونفسك تطلبه تسليها فتقول 

سبحانه وتعاىل فهو  )) واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون (مث قال: (  جيري حلياته اليومية لوجد يف ذلك شيئا كثريا.

سبحانه وتعاىل ال يقدر للمؤمن شيئا إال كان خريا له وال يوجب على املؤمن شيئا إال كان خريا له وال حيرم عليه 

شيئا إال كان خريا له؛ وال تقل ليت هذا مل حيرم، ليت هذا مل يوجب، ليت هذا مل يقع ال تقل هكذا، ال ال تقل 

؟ كل شيء حىت املستقبل الذي تظنون أنه  ويش يعلم )) لم وأنتم ال تعلمونواهللا يع ((هكذا ألن علمك قاصر 

هذا نفي مطلق لعلم اإلنسان؛ فهل نقول إن  )) وأنتم ال تعلمون ((؛ وقوله:  شر يعلم اهللا تعاىل ما فيه من اخلري

ان عدم العلم على وأن األصل يف اإلنسهذا النفي املطلق يراد به شيء معني أو نقول إنه نفي مطلق على األصل 

 ((؛ كما أن األصل يف صفة اهللا عزوجل العلم املطلق؛ فلله العلم املطلق وهلذا قال:  ؛ اجلواب هو هذا اإلطالق

؛ ما قال ال  مل يقيد هذا النفي مبعلول )) وأنتم ال تعلمون (( )) يعلم ((ومل يقيد هذا العلم مبعلول ))  يعلم

؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  ؟ عدم العلمفاألصل فينا إذا))  ال تعلمون (( احلاضر وال.ستقبل وال ال تعلمون تعلمون امل

واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا  ((وقال:  )) وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال ((

 )) فيهيسألونك عن الشهر الحرام قتال  ((  وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون ))

، من  ؟ بدل ويش الذي جارها )) قتال فيه ((؛  هذا جمرور بعن))  عن الشهر الحرام ((إعراب اجلملة هذه 

  أي أنواع البدل؟ 

  عليه يلفى أو كمعطوف ببل    مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل 



؛ فهو بدل  ؛ لكن الشهر مشتمل عليه ، اشتمال ألن القتال ليس بعضا من الشهر ؟ اشتمال أي اخلمسة 

املراد اجلنس وحيتمل أن تكون أل للعهد الذهين ))  يسألونك عن الشهر الحرام ((؛ وقوله:  اشتمال من الشهر

؛ فأل هنا حيتمل أن تكون للجنس فتشمل كل األشهر األربعة احلرم؛ وحيتمل أن تكون  يكون املراد به شهرا معينا

عرفتم؟ طيب هل أل إذا دخلت على مفرد تكون للجنس فيشمل كل  للعهد الذهين فرياد ا أيش؟ شهر معني

هذه أل داخلة على مفرد واملراد؟  )) والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا ((األفراد اجلنس؟ نعم 

؛ أو يسألونك عن الشهر املعين  يسألونك عن كل شهر حرام ميكن هذا ؛ فإذا ؛ يعين كل إنسان املراد اجلنس

؛ والقضية هي أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أرسل سرية يف  م املعني الذي وقعت فيه القضية قتال فيهاحلرا

ال تفتح الكتاب إال ( السنة األوىل، سرية يف مجادي اآلخرة وأمر عليهم عبد اهللا بن جحش وأعطاه كتابا وقال 

خاص فلما مشى مسرية يومني فتح فقال مسعا وطاعة فذهب بسريته وهم حنو سبعة أش )بعد مسيرة يومين 

الكتاب وإذا فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرهم أن يسريوا إىل خنلة بني مكة والطائف وأن يرتقبوا 

ا زلة من الطائف إىل مكة والعري ، يرتقبوا أخبار قريش وما حيصل منهم فصادفوا عريا لقريش نا أخبار قريش

فحصل بينهم قتال بينهم وبني هذه السرية فقتلوا منهم رجال واحدا وأسروا رجلني أطعمة وخضر وما أشبه ذلك 

وفر الرابع؛ ملا قتلوا هذا الرجل هم قتلوا هذا الرجل على أنه يف مجادى اآلخرة ولكنه تبني أنه كان يف أو يوم من 

حمرم ورجب  الطالب :؟  رجب ورجب أحد األشهر احلرم األربعة ألن أشهر األربعة احلرم وحسني يعدها علينا

؛ املشركون استغلوا هذه املسألة وقالوا هذا حممد يزعم أنه يطيع اهللا وأنه  نعم الشيخ :؛  وذو القعدة وذوا احلجة

؟ شاع اخلرب فضاقت صدور هذه  هذه كبرية وال ال يعظم حرمات اهللا وهذا أصحابه يقتلون الرجل يف أشهر احلرم

 ((ه ضاقت صدورهم ال حقهم حرج فسألوا النيب عليه الصالة والسالم السرية عبد اهللا بن جحش وأصحاب

؟ ألن هذا  ؟ وليسوا يسألونه هل القتال فيه حرام وال ال ويش احلكم )) يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه

شهر احلرم ؛ قالوا ألن القتال يف األ معلوم لكن يسألونه عن هذا القتال فيه ما حكم قتال فيه هكذا ذكر املفسرون



أمر معلوم ما أحد يسأل عنه؛ ولكن يف نفسي شيء ألن لفظ اآلية ال يساعده فإن الشهر احلرام إن قلنا إنه 

؛ وجه ذلك: إذا قلنا عن الشهر احلرام يعين عن الشهر  للجنس فظاهر جدا أن اللفظ ال يساعد على هذا املعىن

؛ وإن قلنا الشهر احلرام هو الشهر املعني الذي حصل  ال؟  ؛ صار سؤال عن هذا القتال املعني احلرم قتال فيها

؛ بقي عندنا كلمة قتال نكرة لو قال: عن الشهر احلرام القتال فيه لكان يساعد على  فيه القضية وهو شهر رجب

بدل من الشهر والشهر يراد به شهر معني فإنه من  )) قتال ((؛ لكننا قد نقول ملا كانت  ما ذكر املفسرون

أي يف الشهر  )) قتال فيه ((؛ وهلذا قال:  ؟ القتال يف ذلك الشهر املعني ضرورة ذلك أن يكون املراد بالقتال

؛ على كل حال الصحابة  ؛ ومل يسبق قتال يف شهر رجب إال ذلك القتال الذي حصل من هذه السرية املعني

ألوا النيب عليه الصالة والسالم والنيب عليه الصالة والسالم إذ سئل أحيانا جييب وأحيانا يتوقف رضي اهللا عنهم س

؛ وهلذا أجاب  ؟ من اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية ماذا كان اجلواب من الرسول أو من اهللا  حىت ينزل الوحي.

 ؛ يعين من كبائر الذنوب وعظائم الذنوب شكقتال يف شهر احلرام كبري ال )) قل قتال فيه كبير ((وجل:  اهللا عز

 قل قتال فيه كبير ((، انتهاك حرمات اهللا من احملرمات فهذا من كبائر الذنوب  ؛ ألنه انتهاك حلرماا وهذا حمرم

وصد عن سبيل اهللا وكفر به والمسجد الحرام  ((ولكن انظر رمحة اهللا عزوجل لعباده شف التسلية للصحابة )) 

هذه تسلية للصحابة يعين لو وقع منكم هذه املسألة ))  منه أكبر عند اهللا والفتنة أكبر من القتل وإخراج أهله

؛ القتال كبري الشك لكن عند هؤالء الذين يعريونكم بذلك  فعند الذين يعريونكم ا ما هو أعظم وأكربالكبرية 

أن املشركني الذين عريوا النيب صلى  ، والشك ؟ نعم ؟ صحيح د عن سبيل اهللا أعظم نعمصما هو أكرب وأعظم؛ 

 د عن سبيل اهللاص (( دون عن سبيل اهللا ويقتلون الذين يلتزمون بسبيل اهللاصاهللا عليه وسلم وأصحابه بذلك ي

وسبيل اهللا طريقه املوصل إليه، والطريق املوصل إىل اهللا شيء واحد وهو شرعه الذي شرعه لعباده كما قال  ))

وإمنا مسي الشرع سبيل اهللا ألنه يوصل إىل اهللا وألن اهللا تعاىل  )) ي مستقيما فاتبعوهوأن هذا صراط ((تعاىل: 

؟  ؛ والنهائية ؛ االبتدائية هو الذي وضع ، والنهائية ؛ فإضافته إىل اهللا من ناحيتني: االبتدائية هو الذي وضعه



فأضاف اهللا  )) ير سبيل المؤمنينويتبع غ ((؟ نعم  هل مسى اهللا السبيل مضافا إىل غريه.  ؟ طيب يوصل إليه

، مضاف إىل اهللا أنه هو  السبيل إىل املؤمنني وليس يف ذلك تناقض فهو مضاف إىل املؤمنني باعتبار أم سالكون

د عن صو  ((قال اهللا تعاىل:   وجل. ؟ إىل اهللا عز الذي وضعه لعباده وهو الذي وهذا السبيل ينتهي إىل من

(( وكفر به والمسجد .  ؛ الكفر باهللا أعظم كبرية يفعلها املرء وال ال؟ نعم ؟ باهللا مبن))  سبيل اهللا وكفر به

 ((وال معطوفة على  )) به ((املسجد احلرام هنا معرتك يف إعرابه هل هي معطوفة على الضمري يف  )) الحرام

؟ طيب ما  ؛ كيف ؟ على سبيل اهللا أرين كيف ذلك؟ طيب أجبت بسرعة ما شاء اهللا يا خالد  سبيل اهللا ))

المها ك  الطالب : ، ؟ كالمها ؛ إذايصلح  الشيخ : يصلح الطالب :؟  ؟ ما يصلح يصلح وكفر به واملسجد احلرام

 عن سبيل اهللا ((:  : الرأي األول يقولون إنه معطوف على قوله وجاءت بقوالن جبن  ـ طيب فيه رأيان: الشيخ ـ 

هم الذين   ((؛ وهؤالء يستدلون بقوله تعاىل:  عن املسجد احلرام: وصد عن سبيل اهللا وكفر به وصد  يعين ))

:  ؟ عن املسجد احلرام فيكون عن أيش صدهذا ))  وصدوكم عن المسجد الحرام ((هذا كفر باهللا  كفروا ))

؛ لكن هذا املعىن الشك من حيث املعىن قوي إال أم يعين يلزم عليه أو  وصد عن سبيل اهللا وعن املسجد احلرام

ما هو معطوف ))  كفر ((أجنيب ألن ))  عن سبيل اهللا ((أجنيب من قوله:  )) وكفر به ((رد عليه أن قوله: ي

  انتبه خلها بعد األذان إن شاء اهللا ألن املسألة )) صد ((؟ على  ويش معطوف عليه))  سبيل اهللا (( على

 


